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 ;שני מצד

 

בהתאם לחוק האריזות  מהכחברה לתועלת הציבור, אשר הוק רשומה פרטיתחברה  ה.מ.י.ר. הינות הואיל
יצרנים ויבואנים של אריזות כהגדרתם בחוק  עללהלן( לשם קיום החובות המוטלות בחוק האריזות )כהגדרתו 

 האריזות;  

האריזות( כגוף מוכר )כהגדרתו  בחוק הגדרתועל ידי המנהל )כ 1.12.2011ביום  הוכרה.מ.י.ר. ות הואילו
הינה "ספק יחיד" ע"פ אישור  ובמועד חתימת הסכם זה, ההכרה ום( לפרק זמן של חמש שנים מיותהאריז בחוק

 ;המשרד להגנת הסביבה כפי שמופיע באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה

של פסולת אריזות )כהגדרתה להלן(  יחזורמוד ביעדי מועל ת.מ.י.ר. מוטלת, בין היתר, החובה לע והואיל
 כפי שאלה נקבעו בחוק האריזות;

פסולת אריזות  תהאריזות לקבוע הסדרים בדבר הפרד לפינוי פסולת מחויב לפי חוק ואחראי והואיל
 )כהגדרתה להלן( מפסולת אחרת וכן לקבוע הסדרים בדבר איסוף ופינוי פסולת אריזות;

ע"י האחראי  יבוצעוההפרדה, הפינוי והאיסוף הנ"ל  הסדרילהגנת הסביבה  משרדובהתאם למדיניות ה והואיל
.מ.י.ר לעמוד ביעדי לת לאפשר כדי והחוקים הסבירים םהאמצעי בכל לנקוט מתחייב אשרלפינוי פסולת 

 המיחזור הקבועים בחוק האריזות ביחס לפסולת האריזות הנאספת בתחומו של האחראי לפינוי פסולת;
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מוכר )כהגדרתו בחוק האריזות(  גוף פי חוק האריזות להתקשר עם עללפינוי פסולת מחויב  ואחראי והואיל
 כאמור; ותיואת חוב לא.מ.י.ר. כדי למתסולת בחר להתקשר עם לפינוי פ והאחראיאחד כלשהוא 

מצהירים כי קראו והבינו את הוראות חוק האריזות הרלוונטיות והחובות הנובעות מהן,  והצדדים והואיל
 כמפורט בנספח א' להסכם זה.

ולת אריזות לחוק האריזות ת.מ.י.ר אחראית למימון העלויות הדרושות לטיפול בפס 17פי סעיף  ועל והואיל
שהופרדה ונאספה בתחומו של האחראי לפינוי פסולת שקבע הסדרי הפרדה, פינוי ואיסוף של פסולת אריזות 

 בתחומו;

לבצע את הוראות חוק  כדיזה  בהסכםלהתקשר ביניהם  מעונייניםלפינוי פסולת  אחראי.מ.י.ר. והות והואיל
 אריזות וכמפורט בהסכם זה; על כל אחד מהם בהתאמה בכל הנוגע לפסולת החלות יזותהאר

פעילות בכל הנוגע להפרדה ולפינוי של  מתכונתביניהם על  הסכימולפינוי פסולת  אחראי.מ.י.ר. והות והואיל
 .זהבהסכם  מפורטפסולת האריזות כ

 

 :כדלקמן הצדדים בין והוסכם הותנה, הוצהר לפיכך

 ונספחים  מבוא .1

 נפרד ממנו. בלתיים חלק אליו מהוו מצורפיםלהסכם זה והנספחים ה המבוא .1.1

של ההסכם לסעיפים ומתן כותרות לסעיפים נעשו כמראי מקום ולשם נוחות הקריאה בלבד  חלוקתו .1.1
 ואין להשתמש בהם לצורכי פרשנות.

שלא הוגדרו בהסכם זה יפורשו בהתאם להגדרתם בחוק האריזות ואם הם לא הוגדרו בחוק  מונחים .1.1
 האריזות, כמקובל בתחום נשוא הסכם זה. 

הנספחים המצורפים ו/או שיצורפו להסכם זה בהסכמת הצדדים להסכם, הינם ויהיו חלק בלתי  כל .1.1
נפרד ממנו וכוחם כתנאי מתנאיו. במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם להוראות הנספחים, יגברו 

 הוראות ההסכם.

 זה סכםלה י' בנספח כמפורט במקור הפרדה הסדרי וליישם לקבוע בחר פסולת לפינוי האחראי .1.1
 להסדרים מתייחסותה בהסכם ההוראות כי מובהר ספק הסר למען(. ״ההסדרים״: זה בסעיף להלן)

 לאחראי ר.י.מ.ת בין להתקשרות שהיא סוג מכל נפקות כל להן תהיה לא, אחרים המפורטים בהסכם
וד ע. להלן 5.6 בסעיף כאמור ההסדרים את פסולת לפינוי האחראי שינה לא עוד כל, פסולת לפינוי

להלן בהסכם זה  5.6 מובהר כי היה והאחראי לפינוי פסולת ישנה את ההסדרים כאמור בסעיף 
"(, יהיה האחראי לפינוי פסולת רשאי להציע תיקונים להוראות ההסדרים החדשים)להלן: "

ההסכם הרלוונטיות להסדרים החדשים, מבלי שתיטען כנגדו טענה לפיה בחתימתו על הסכם זה 
 פינוי פסולת לנוסח הסעיפים הרלוונטיים להסדרים החדשים.הסכים האחראי ל

 :של הסכם זה הם נספחיו .1.1

 הוראות חוק האריזות הרלוונטיות והחובות הנובעות מהן.  –א'  נספח

  .מבוטל –ב'  נספח

 .מבוטל –ג'  נספח

 . מבוטל  –ד'  נספח
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 .מבוטל –ה'  נספח

 . תוינחומרי הגלם של פסולת אריזות ממ רשימת –ו'  נספח

במועד חתימת בתחומו של האחראי לפינוי פסולת איסוף פסולת אריזות תמונת מצב על  –' 1-ז נספח
 הסכם זה. 

 הסכמי פינוי פסולת קיימים. -' 2-ז נספח

  .מבוטל –ח'  נספח

פלסטיק, לפינוי פסולת אריזות נייר וקרטון,  אריזותהסכמים קיימים לפינוי פסולת  –ט'  נספח
 יזות זכוכית ופסולת אריזות מתכת.לפינוי פסולת אר

 . ים שבחר האחראי לפינוי פסולתסדרההמ כל אחד יישוםזמנים ל חותפירוט היקף ולו  –י'  נספח

 .מבוטל –' אי נספח

לפיהם נדרשים לפעול קבלני המשנה )לרבות תחנות המעבר( של  קריטריוניםדרישות ו   –' יב נספח
 .  האריזותהאחראי לפינוי פסולת המטפלים בפסולת 

 לוח תעריפים.  –יג'  נספח

 עקרונות חישוב התשלומים.  –יד'  נספח

 . מבוטל -טו'  נספח

 תכנית לשמירה ואבטחת פסולת האריזות.  -טז'  נספח

 "מידע על אחראי לפינוי פסולת". -לדוגמא  טופס – 1-יז' נספח

 ראי לפינוי פסולת.טופס "מידע על אחראי לפינוי פסולת" מלא על ידי האח - 2-יז' נספח

 .מבוטל - 3-יז' נספח

 תכנית להשקעת משאבים משותפים במודעות הציבור. –יח'  נספח

 .מבוטל –יט'  נספח

 .מבוטל –כ'  נספח

 
 
 הגדרות .1

 
 למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:  תהיה ובנספחיוזה  בהסכם

 איסוף פסולת אריזות בכל אחד מאתרי איסוף פסולת. –" איסוף" .1.1

מכלי משקה גדולים, וכן מכלי פלסטיק אחרים שיש להם פקק ושאינם מכלי  –" פלסטיק אריזות" .1.1
 . משקה גדולים או מכלי משקה כהגדרתם בחוק הפיקדון

 הסכם זה ונספחיו. –" ההסכם" .1.1
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 אריזותהסדר אשר במסגרתו מתבצעת הפרדה בין פסולת  –" זרמים לשניבמקור  הפרדה הסדר" .1.1
 פריקה ביולוגית במרכז מיחזור פסולת.יבש( לבין פסולת  זרםמעורבת )

אשר במסגרתו מתבצעת הפרדה במרכז מיחזור  הסדר –זרמים"  לשלושהבמקור  הפרדה הסדר" .1.1
 פסולת, לשלושה זרמים כדלקמן:

ולאחר דעתה  שיקולפי  עלתמיר  ידיעל  שייקבע כפישל פסולת אריזות, בהרכב  זרם .1.1.1
שיעמוד בכלי אצירה ייעודי , אשר תיאסף התייעצות עם האחראי לפינוי פסולת

 .. להסכם זה בדרישות תמיר כמפורט בנספח יב'

 2.5.1 שיורית, אשר מיועד אף לפסולת אריזות שאינה כלולה  בסעיף  פסולתשל  זרם .1.1.1
ו , ואינולאחר התייעצות עם האחראי לפינוי פסולת לעיל, על פי קביעתה של תמיר
 מיועד לפסולת פריקה ביולוגית. 

 פריקה ביולוגית. לתשל פסו זרם .1.1.1

 שני זרמים כדלקמן: קיימיםאשר במסגרתו  הסדר -הפרדה במקור לפסולת אריזות"  הסדר" .1.1

ולאחר אריזות בהרכב כפי שייקבע על ידי תמיר על פי שיקול דעתה  פסולתשל  זרם .1.1.1
שיעמוד י אצירה ייעודי , אשר תיאסף בכלהתייעצות עם האחראי לפינוי פסולת

 . .להסכם זה בדרישות תמיר כמפורט בנספח יב'

 2.6.1 של פסולת מעורבת, אשר מיועד אף לפסולת אריזות שאינה כלולה  בסעיף  זרם .1.1.1
 .ולאחר התייעצות עם האחראי לפינוי פסולת לעיל, על פי קביעתה של תמיר

מיחזוריות  מוצבותהסדר אשר במסגרתו  –" פלסטיק אריזותבמקור לפסולת  פרדהה הסדר" .1.2
 בתחומו של האחראי לפינוי פסולת.

 אשר במסגרתו מוצבים כלי אצירה הסדר – "וקרטון ניירבמקור לפסולת  אריזות  הפרדה הסדר" .1.2
 לפסולת אריזות נייר וקרטון בתחומו של האחראי לפינוי פסולת. ייעודיים

כלי אצירה  מוצביםאשר במסגרתו  הסדר –" במקור לפסולת  אריזות זכוכית רדההפ הסדר" .1.2
 ייעודיים לפסולת אריזות זכוכית בתחומו של האחראי לפינוי פסולת.

כלי אצירה  מוצביםאשר במסגרתו  הסדר –" במקור לפסולת  אריזות מתכת הפרדה הסדר" .1.12
 פסולת. ייעודיים לפסולת אריזות מתכת בתחומו של האחראי לפינוי

ועדה לעניין  מחירי הפרדה, איסוף ופינוי של פסולת אריזות שתוקם על פי סעיף  –" המחירים ועדת" .1.11
 )ה( לחוק האריזות.  23

 .  2011-להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א החוק – האריזות" חוק" .1.11

וק לח 6יעדי המיחזור לפי סוג חומר ויעד מיחזור כולל כהגדרתם בסעיף  –" ורהמיחז יעדי" .1.11
 האריזות.  

 שונים של פסולת.  לסוגיםשונים ו בגדליםאצירה  כלי -" אצירה כלי" .1.11

כלי אצירה אשר משמש אך ורק לפסולת אריזות  -" וקרטון נייר אריזות לפסולתאצירה ייעודי  כלי" .1.11
 נייר וקרטון. 

ות כלי אצירה אשר משמש אך ורק לפסולת אריז -" זכוכית אריזות לפסולתאצירה ייעודי  כלי" .1.11
 זכוכית.
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כלי אצירה אשר משמש אך ורק לפסולת אריזות  -" מתכת אריזות לפסולתאצירה ייעודי  כלי" .1.12
 מתכת.

 לאיסוף  פסולת אריזות פלסטיק.  מתקנים -" מיחזוריות" .1.12

 בו מוצבים כלי אצירה. מקום–" פסולת"מרכז מיחזור  .1.12

 מקום בו מוצבים כלי אצירה ביתיים. -" ביתי פסולתמיחזור  מרכז" .1.12

 מקום בו מוצבים כלי אצירה ציבוריים. -" ציבורי פסולתמיחזור  מרכז" .1.11

 אריזותמשאיות אשר ישמשו לפינוי פסולת  –" מעורבת אריזות"משאיות ייעודיות לפינוי פסולת  .1.11
 להסכם זה.' יבמעורבת ואשר יתופעלו על פי הקריטריונים המפורטים בנספח 

איות אשר ישמשו לפינוי פסולת אריזות ואשר מש -" ייעודיות לפינוי פסולת אריזות משאיות" .1.11
 ' להסכם זה.יביתופעלו על פי הקריטריונים המפורטים בנספח 

 מפעל מיחזור מורשה על פי כל דין הממוקם בתחומי מדינת ישראל. –" מיחזור מפעל" .1.11

 פסולתאריזות נייר וקרטון,  פסולתאריזות זכוכית,  פסולת –" אריזות מזרמים ייעודיים פסולת" .1.11
 , פסולת אריזות מתכת. פלסטיק ריזותא

פסולת אורגנית מוצקה שמקורה בצמחים או במזון,  מכל מקור שהוא,  -" פריקה ביולוגית פסולת" .1.11
 ופסולת גינון;  גזםהניתנת לפירוק על ידי אורגניזמים חיים, למעט פסולת נייר וקרטון,  

אריזות שהינה בעלת מאפיינים  פסולת אריזות ופסולת שאינה פסולת –" אריזות מעורבת פסולת" .1.12
 דומים למאפיינים של פסולת אריזות, למעט פסולת פריקה ביולוגית, גזם ופסולת גינון.

שלשמה יועדו  למטרהאריזות העשויות מזכוכית לאחר השימוש בהם   –" זכוכית אריזות פסולת" .1.12
 בראשונה.

בהם למטרה  מושון לאחר השיאריזות העשויות מנייר ו/או קרט  –" וקרטון נייר אריזות פסולת" .1.12
 בראשונה. ושלשמה יועד

אריזות העשויות ממתכת לאחר השימוש בהם למטרה שלשמה יועדו   –" מתכת אריזות פסולת" .1.12
 בראשונה.

 אריזות פלסטיק לאחר השימוש בהם למטרה שלשמה יועדו בראשונה. –" פלסטיק אריזות פסולת" .1.11

 .לדרישות תמיר בהתאםלמיחזור  המיועדתות פסולת אריז –" למחזור מיועדתאריזות ה פסולת" .1.11

במקור  הפרדה הסדראריזות שנאספה באופן נפרד במסגרת  פסולת –" מופרדתאריזות  פסולת" .1.11
 פסולתהסדר הפרדה במקור לפסולת אריזות או במסגרת הסדרי ההפרדה של  אוזרמים  לשלושה

 אריזות מזרמים ייעודיים .

גלם  חומרות המיועדת למיחזור והממוינת לפי סוגי אריז פסולת –" ממוינתאריזות  פסולת" .1.11
 בהתאם לרמת הניקיון כמפורט בנספח ו' להסכם זה.

 אתר בעל יכולות מיון לכל סוגי פסולת אריזות. -" מעבר תחנת" .1.11

 תחנת מעבר או אתר אחר בעל יכולת למיון פסולת אריזות מופרדת. –" מיון מתקן" .1.11
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 מטרה .3

לחוק  23-ו 17אות חוק האריזות לרבות הוראות סעיפים הור וםשל הסכם זה הינה קי מטרתו .1.1
 האריזות החלות על האחראי לפינוי פסולת ועל ת.מ.י.ר. בכל הנוגע לפסולת אריזות.

 
 
 והערכות האחראי לפינוי פסולת בנוגע למצב הקיים הצהרות .4

 בכדי נוספים ביםלמשא שנדרש מבלי ברשותו שיש ככל, לפינוי פסולת ימסור לת.מ.י.ר את המידע הבא אחראי
 הנוגע לכמויות הפסולת והסדרי טיפול בפסולת בתחומו, נכון למועד חתימת הסכם זה, כמפורט להלן: ,להציגו

, כפי שדווח לאחראי לפינוי פסולת אחראי[ בתחומי ה/שנבחודשהמפונה ] פסולתה כלל שלמשקל   .1.1
 .לפינוי פסולת על ידי מי שמבצע את הפינוי בפועל

לפינוי פסולת. פירוט על פי סוגי  אחראי[ בתחומי ה/שנהבחודש] המפונהות פסולת אריז משקל .1.1
, כפי שדווח לאחראי לפינוי להסכם זה 1-ז בנספחהחומרים של פסולת האריזות כאמור מצורף 

 .פסולת על ידי מי שמבצע את הפינוי בפועל

רפים כנספח הסכמים המצו במסגרתאת פסולת האריזות,  מפניםמשנה שבאמצעותם  קבלני פירוט .1.1
 להסכם זה. 2-ז

לפינוי פסולת ואשר מצויים בבעלות  אחראיהשיפוט של ה בתחוםשהוצבו  מיחזוריותה מספר .1.1
 ' להסכם זה.1-זהמפורטת בנספח 

לפסולת אריזות נייר וקרטון שהוצבו בתחום השיפוט של האחראי לפינוי  יםאצירה ייעודי כלי  מספר .1.1
 ם זה. להסכ' 1-זפסולת בבעלות המפורטת בנספח 

אצירה ייעודיים לפסולת אריזות זכוכית שהוצבו בתחום השיפוט של האחראי לפינוי  כלי מספר .1.1
 להסכם זה.  1-זפסולת בבעלות המפורטת בנספח 

אצירה ייעודיים לפסולת אריזות מתכת שהוצבו בתחום השיפוט של האחראי לפינוי  כלי מספר .1.2
 להסכם זה.  1-זפסולת בבעלות המפורטת בנספח 

קבלני משנה שבאמצעותם מפנים ואוספים פסולת אריזות מזרמים הייעודיים  במסגרת  וטפיר .1.2
 הסכמים המצורפים כנספח ט' להסכם זה.

 רשאי פסולת לפינוי האחראי, ר.י.מ.ת להסכמת ובכפוף הסביבה להגנת המשרד להנחיות בכפוף .1.2
-4.4 בסעיפים כמתואר ייעודיים מזרמים אריזות לפסולת ביחס בתחומו הקבועים ההסדרים לשנות

להלן  5.5 עם זאת מוסכם כי הוראות סעיף  (.״הקיימים ההסדרים״: זה בסעיף להלן) לעיל 4.8
 .    יחולו אף ביחס להסדרים הקיימים

 

 לפינוי פסולת  האחראי התחייבויות .5

המפורטים להלן בסעיף  לותמלאים של ההסדרים והפעולאחראי לפינוי פסולת כי ביצוע ויישום  ידוע .1.1

זה, הינם הכרחיים לעמידה של ת.מ.י.ר. ביעדי המיחזור הקבועים בחוק האריזות, ואי יישומם  5 
בכל באופן מלא עלול לגרום לקנסות כבדים על ת.מ.י.ר. האחראי לפינוי פסולת מתחייב לנקוט 

לשם מילוי כל התחייבויותיו כאמור באופן  , על פי שיקול דעתו הבלעדי,האמצעים העומדים לרשותו
 מלא ובהיקף כמפורט בהסכם זה ובנספחיו. 

 הבאים:  ההסדריםמ אחד אתלפינוי פסולת מתחייב לקבוע וליישם, על פי בחירתו,  האחראי .1.1
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אי לפינוי פסולת לבצע את הפרדה במקור לשני זרמים, במסגרתו מתחייב האחר הסדר .1.1.1
 הפעולות הבאות:

הסדר הפרדה במקור לשני זרמים בהיקף ולוחות  וליישם לקבוע .1.1.1.1
 הזמנים כמפורט בנספח י' להסכם זה. 

וליישם הסדרי איסוף ופינוי של פסולת האריזות המעורבת  לקבוע .1.1.1.1
 לתחנת מעבר בהתאם למפורט בנספח יב' להסכם זה. 

יה מגיעה פסולת האריזות להסכם עם תחנת מעבר אל להגיע .1.1.1.1

-ו 8 ואשר יכלול בתוכו את ההוראות המפורטות בסעיפים   המעורבת,

המיועדת למיחזור מתוך  האריזות פסולת תוצאלהלן, ולפיו  10 
של מיון פסולת האריזות  בדרך, הפסולת האריזות מעורבת כאמור

 זה. להסכם' ובנספח  מפורטלמיחזור לפי סוגי חומרים כ המיועדת

הפרדה במקור לשלושה זרמים, במסגרתו מתחייב האחראי לפינוי פסולת לבצע  הסדר .1.1.1
 את הפעולות הבאות:

וליישם הסדר הפרדה במקור לשלושה זרמים בהיקף ולוחות  לקבוע .1.1.1.1
 הסכם זה. הזמנים כמפורט בנספח י' ל

וליישם הסדרי איסוף ופינוי של פסולת האריזות המופרדת  לקבוע .1.1.1.1
כפי שתורה תמיר על פי שיקול דעתה הבלעדי, והכל  מיון למתקן

 בהתאם למפורט בנספח יב' להסכם זה. 

וליישם הסדרי איסוף ופינוי של זרם פסולת השיורית כאמור  לקבוע .1.1.1.1

לעיל, ככל שזרם זה מיועד אף לפסולת אריזות, לתחנת  2.5.2 בסעיף 
מעבר המתאימה לטיפול בפסולת מסוג זה, ואשר תאושר מראש על ידי 

בתוך הזרם כאמור, לפי נוהל  האריזותתמיר, לצורך בדיקת פסולת 
 .שיוסכם על ידי הצדדים להסכם זה כפיבדיקת זרם פסולת 

ת אריזות, במסגרתו מתחייב האחראי לפינוי פסולת לבצע הפרדה במקור לפסול הסדר .1.1.1
 את הפעולות הבאות:

וליישם הסדר הפרדה במקור לפסולת אריזות בהיקף ולוחות  לקבוע .1.1.1.1
 בנספח י' להסכם זה.  טהזמנים כמפור

וליישם הסדרי איסוף ופינוי של פסולת האריזות המופרדת  לקבוע .1.1.1.1
תה הבלעדי והכול תמיר על פי שיקול דע רהכפי שתו מיון למתקן

 בהתאם למפורט בנספח יב' להסכם זה. 

וליישם הסדרי איסוף ופינוי של זרם פסולת המעורבת כאמור  לקבוע .1.1.1.1

לעיל, ככל שזרם זה מיועד אף לפסולת אריזות, לתחנת  2.6.2 בסעיף 
תאושר מראש על ידי מעבר המתאימה לטיפול בפסולת מסוג זה, ואשר 

תמיר, לצורך בדיקת פסולת האריזות בתוך הזרם כאמור, לפי נוהל 
 .שיוסכם על ידי הצדדים להסכם זה כפיבדיקת זרם פסולת 

לפינוי פסולת רשאי, בהסכמתה של תמיר, לקבוע וליישם הסדר לפסולת אריזות מזרמים  אחראי .1.1

זה. במקרה כזה לא יהיה חייב  5.3  ייעודיים הכולל את כל ההסדרים המפורטים להלן בסעיף

 לעיל.  5.2 האחראי לפינוי פסולת לקבוע וליישם אחד מההסדרים המפורטים בסעיף 

ובלוחות  יקףלפסולת אריזות פלסטיק בה רהפרדה במקו הסדר .1.1.1.1
מפורט בנספח י' להסכם זה, וכן הסדרי איסוף ופינוי לפסולת הזמנים כ
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' להסכם זה, לתחנת מיון או בילמפורט בנספח  בהתאםאריזות זו 
 דעתה הבלעדי.   שיקול מפעל מיחזור כפי שתורה תמיר על פי

הפרדה במקור לפסולת אריזות נייר וקרטון בהיקף ובלוחות  הסדר .1.1.1.1
 לתוכן הסדרי איסוף ופינוי לפסוהזמנים כמפורט בנספח י' להסכם זה, 

' להסכם זה, לתחנת מיון או בילמפורט בנספח  בהתאםאריזות זו 
 דעתה הבלעדי.  שיקול מפעל מיחזור כפי שתורה תמיר על פי

הפרדה במקור לפסולת אריזות זכוכית בהיקף ובלוחות הזמנים  הסדר .1.1.1.1
ריזות כמפורט בנספח י' להסכם זה, וכן הסדרי איסוף ופינוי לפסולת א

' להסכם זה, לתחנת מיון או מפעל בילמפורט בנספח  בהתאםזו 
 דעתה הבלעדי.  שיקול מיחזור כפי שתורה תמיר על פי

בהיקף ובלוחות הזמנים  מתכתהפרדה במקור לפסולת אריזות  הסדר .1.1.1.1
כמפורט בנספח י' להסכם זה, וכן הסדרי איסוף ופינוי לפסולת אריזות 

הסכם זה, לתחנת מיון או מפעל ' לבילמפורט בנספח  בהתאםזו 
 דעתה הבלעדי.  שיקול מיחזור כפי שתורה תמיר על פי

כי האחראי לפינוי פסולת רשאי, בהסכמת תמיר מראש, לקבוע וליישם אחד או יותר  מוסכם .1.1

לעיל, וזאת אף אם בחר האחראי לפינוי פסולת  5.3.1.4  - 5.3.1.1 מההסדרים המפורטים בסעיפים 

 לעיל. 5.2 באחד מהסדרים כמפורט בסעיף 

תהא רשאית בסיומה של כל שנת הסכם, לבחון את הצורך באחד או יותר מההסדרים לפסולת  תמיר .1.1

לאחר שתציג בפני  ,תהיה רשאית ותמיר, לעיל 5.4  -ו 5.3 בסעיפים ודיים כאמור אריזות מזרמים ייע
האחראי לפינוי פסולת טעמים ושיקולים כלכליים, להודיע כי מטעמי יעילות כלכלית יצומצם או 

ימון של אחד או יותר מהסדרים אלו, והכל בכפוף להסכמים של האחראי לפינוי פסולת המ יבוטל 
ככל שתמיר תבחר לצמצם או לבטל מימון כאמור, תינתן על כך התראה של  עם קבלני המשנה שלו.

 . יום מראש לאחראי לפינוי פסולת 180

 הסדרשונה )להלן: " לפינוי פסולת יהיה רשאי להודיע על כוונתו לקבוע וליישם הסדר אחראי .1.1

"(, ובתנאי שההסדר המקורי ההסדרלעיל )להלן: " 5.3 או  5.2 "(, מזה שבחר כאמור בסעיף שונה

לעיל והאחראי לפינוי פסולת נתן לתמיר הודעה  5.2 השונה הוא אחד מההסדרים המפורטים בסעיף 
מראש בדבר השינוי. במקרה כזה יישא האחראי לפינוי פסולת בכל העלויות  חודשים 6מוקדמת של 

 דרהקשורות במישרין או בעקיפין עם שינוי ההסדר כאמור. עוד מובהר כי במקרה של שינוי הס
יחולו חובות המימון של המימון החלות על תמיר ביחס להסדר המקורי, וכאמור יתבטלו כל חובות 

 זאת מיום היכנסו לתוקף של ההסדר השונה.   ההסדר השונה, ו

 עמו ולהגיע אחר מוכר גוף עם עת בכל להתקשר רשאי פסולת לפינוי האחראי ספק הסר למען .1.2
 בקשר דרישות או טענות תהיינה לא ר.י.מ.ולת, מתחומו אריזות פסולת לפינוי הנוגע בכל להסכמות

. , אולם מוסכם שבמקרה כזה יערכו ההתאמות הנדרשות לצמצום חובות המימון של תמירלכך
 גוף עם הסכם פי על ותיאסף שתופרד אריזות לפסולת הנוגע בכל כי בזאת מובהר ספק הסר למען

 .להלן 8 שבסעיף המגבלות יחולו לא, אחר מוכר

 

 תשלומים .1

 להלן, יחולו ההוראות הבאות: 10 להלן, וכן בכפוף לאמור בסעיף  8.6   - 8.1  פיםבסעי לאמור בכפוף .1.1

לעיל,  5.2.1 מים כמפורט בסעיף בו בחר אחראי לפינוי פסולת בהסדר לשני זר במקרה .1.1.1
 תשלם ת.מ.י.ר. עבור הפעולות הבאות בלבד:
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לעיל בהתאם  5.2.1.1 פסולת אריזות מעורבת כאמור בסעיף  הפרדת .1.1.1.1
 יג'.  לתעריף הנקוב בלוח התעריפים המצורף כנספח

לעיל  5.2.1.2 ופינוי של פסולת אריזות מעורבת כאמור בסעיף  איסוף .1.1.1.1
 בהתאם לתעריפים הנקובים בלוח התעריפים המצורף כנספח יג'. 

 ריזותפסולת אריזות המיועדת למיחזור מתוך פסולת הא מיון .1.1.1.1

 בלוח, בהתאם לתעריף הנקוב 5.2.1.3 המעורבת כאמור בסעיף 
 התעריפים המצורף כנספח יג'. 

-6.1.1.1 לפעולות הפרדה, פינוי ואיסוף, ומיון כאמור בסעיפים  התעריפים

ואיסוף, ומיון של פסולת  ינוילעיל, לא יעלו על תעריפי הפרדה, פ 6.1.1.3 
אריזות שהופרדה ונאספה במסגרת הסדר הפרדה במקור לשלושה זרמים. בכל 

 שיומלצו על ידי ועדת המחירים.  מחיריםמקרה לא יעלו תעריפים אלו על ה

 6.1.1.3 -6.1.1.1  בסעיפיםשל תמיר עבור הפעולות המפורטות  התשלומים
, כפי בפועללעיל, יהיו אך ורק ביחס למשקל פסולת האריזות שהופרדה ומוינה 

שייבדק בתחנת המעבר ביחס לכלל משקל פסולת האריזות המעורבת שתגיע 
 לתחנת המעבר מעת לעת.  

פסולת בהסדר הפרדה במקור לשלושה זרמים או  ויבחר אחראי לפינבו  במקרה .1.1.1

לעיל, תשלם  5.2.3 -ו 5.2.2 בהסדר הפרדה במקור לפסולת אריזות כמפורט בסעיפים 
 ת.מ.י.ר. עבור הפעולות הבאות בלבד:

פסולת אריזות באמצעות הסדר הפרדה במקור לשלושה  פרדתה .1.1.1.1
זרמים או באמצעות הסדר הפרדה במקור לפסולת אריזות כאמור 

 לעיל, בהתאם לתעריף הנקוב בלוח 5.2.3.1 או בסעיף  5.2.2.1 בסעיף 
 תעריפיםה יהיו אשר אלו פעולותל ביחסהתעריפים המצורף כנספח יג' 

 כפי אלו לפעולות ביחס בפועל פסולת לפינוי האחראי ישלם אותם
 לפינוי האחראי יערוך אותואו הליך תחרותי אחר  במכרז שייקבעו

 ..פסולת

כמפורט  מיון למתקןופינוי של פסולת האריזות המופרדת  איסוף .1.1.1.1

לעיל, בהתאם לתעריפים הנקובים  5.2.3.2 או בסעיף  5.2.2.2  בסעיף
 תעריפיםה יהיו אשרבלוח התעריפים המצורף כנספח יג' לפעולות אלו 

 כפי אלו לפעולות ביחס בפועל פסולת לפינוי האחראי ישלם אותם
 לפינוי האחראי יערוך אותואו הליך תחרותי אחר  במכרז ייקבעוש

 .פסולת

או של  5.2.2.3 ופינוי של זרם הפסולת השיורית כאמור בסעיף  איסוף .1.1.1.1

לעיל, ככל שזרמים  5.2.3.3 זרם הפסולת המעורבת כאמור בסעיף 
אלו מיועדים אף לפסולת אריזות, בהתאם לתעריפים הנקובים בלוח 
התעריפים המצורף כנספח יג' לפעולות אלו. התשלומים של תמיר 
עבור פעולות אלו, יהיו אך ורק ביחס למשקל פסולת האריזות שתהיה 
מעורבת בפועל בזרמי הפסולת כאמור וכפי שייבדק בתחנת המעבר 

 זה כפי שיגיע מעת לעת.   ביחס לזרם

בו, בכפוף להסכמת תמיר,  בחר האחראי לפינוי פסולת בהסדר לפסולת  במקרה .1.1.1

לעיל, ת.מ.י.ר. תממן את עלות ההפרדה,  5.3 אריזות מזרמים ייעודיים כאמור בסעיף 
ת של הזרמים הייעודיים, בתעריפים פסולת האריזו סוגיהאיסוף והפינוי של כל אחד מ

 וברכיבים הקבועים בלוח התעריפים המצורף כנספח יג' להסכם זה. 
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והאחראי לפינוי פסולת יקבע, בכפוף להסכמת תמיר, הסדר אחד או יותר לפסולת  היה .1.1.1

.מ.י.ר. תממן את עלות ההפרדה, תלעיל,  5.4 אריזות מזרמים ייעודיים כאמור בסעיף 
לגביה נקבעו הסדרים  עודייםהאריזות של הזרמים היי לתהאיסוף והפינוי של פסו

 המצורף כנספח יג' להסכם זה. יםכאמור, בתעריפים וברכיבים הקבועים בלוח התעריפ

, 6.1.2.1 , 6.1.1.1 הסר ספק מובהר כי חובות המימון לפעולות ההפרדה כאמור בסעיפים  למען .1.1

ה המיועדים יחולו אך ורק ביחס לכלי אצירמתייחסים לכלי האצירה, ולעיל,  6.1.4  -ו 6.1.3 
לפסולת אריזות מעורבת או לפסולת אריזות מופרדת או לפסולת אריזות מזרמים ייעודיים ואשר 
מומנו בפועל על ידי האחראי לפינוי פסולת. עוד מובהר כי תמיר לא תממן כלי אצירה שנרכשו לפני 

 הסכם זה. תחתימ

זה, לרבות הפחתות בגין איכות פסולת האריזות שתיאסף  6 חישוב התשלומים על פי סעיף  אופן .1.1
 באמצעות הסדר הפרדה במקור לשני זרמים, ייעשה בהתאם למפורט בנספח יד' להסכם זה. 

 ולותיותר מהפע או אחד.מ.י.ר. תהא רשאית להסכים עם קבלני המשנה האחראים לביצוע ת .1.1
הפעולות שלהם  עבורחלק מהתשלום לקבלני המשנה  יויההמפורטות בהסכם זה, כי חומרי הגלם 

 אין כי מובהר ספק הסר למען כאמור, ובמקרה כזה יופחת התשלום לאחראי לפינוי פסולת בהתאם.
 על שתונפק בחשבונית הנקוב הסכום מלוא את לשלם ר.י.מ.ת מחובת לגרוע כדי זה בסעיף באמור

 .זה הסכם להוראות בכפוף, המשנה קבלן ידי

הבלעדית אותה תשלם ת.מ.י.ר.  מורהזה, הינם הת 6  ףכי התשלומים המופרטים בסעי בהרמו .1.1
כי ת.מ.י.ר. לא תממן באופן חלקי או מלא, ישיר או  מובהרלאחראי לפינוי פסולת. למען הסר ספק 

לשם יישום הסדר כלשהוא  הנדרשותסוג שהוא  מכל תשתית עבודותו/או  בינוי עלויותעקיף,  
 מההסדרים המופיעים בהסכם זה.

זה, ישולמו על ידי תמיר אך ורק ביחס לפסולת  6  ףבסעי המופרטיםמובהר כי התשלומים  עוד .1.1

לעיל, וכי  2.10  - 2.4  באמצעות אחד מהסדרי ההפרדה כמפורט בסעיפים בפועלאריזות שהופרדה 
לא יחולו כל חובות מימון ביחס לפסולת אריזות לגביה לא יושם אחד מהסדרי ההפרדה כמפורט  

 לעיל.  2.10  - 2.4 בסעיפים 

 

 התחשבנות .7

"( ובו  החשבונית" או "החשבוןהלן: "להאחראי לפינוי פסולת ינפיק לת.מ.י.ר., אחת לרבעון, חשבון ) .2.1
החיוב עבור הפעולות שבוצעו על ידי האחראי לפינוי פסולת בכל הנוגע לפסולת האריזות באותו 

 רבעון. 

ון יצרף האחראי לפינוי פסולת אסמכתאות ודוח מפורט ובו יפורט אופן החישוב באמצעותו לחשב
 נקבע הסכום הנקוב בחשבון, הכל בהתאם למפורט בנספח יב'.  

מובהר כי האחראי לפינוי פסולת הינו מלכ"ר, ואיננו עוסק לצרכי מע"מ, ולפיכך הסכום הנקוב 
אי לפינוי פסולת יכללו מע"מ, ות.מ.י.ר. לא תהיה זכאית בחשבונות  שיוגשו לת.מ.י.ר. על ידי האחר

 ששלמה לאחראי לפינוי פסולת. לקזז מס תשומות בגין תשלומים

2.1.  

 החיוב ובהן, מס חשבוניות .,ר.י.מ.לתישירות  יונפקו כי לדרוש רשאית  תהא  ר.י.מ.ת .2.1.1
 ,בעוןר באותוי קבלני המשנה של האחראי לפינוי פסולת, יד על שבוצעה הפעילות עבור
 קבלני של חשבונותיהם את בחתימתו אישר פסולת לפינוי שהאחראי לאחר וזאת

. לחשבוניות מס כאמור חשבונית כל של סכומה את אישרה ר.י.מ.שת ולאחר, המשנה
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באמצעותו אלו יצרף קבלן המשנה אסמכתאות ודוח מפורט ובו יפורט אופן החישוב 
 רט בנספח יב'.נית, הכל בהתאם למפונקבע הסכום הנקוב בחשבו

להלן יחולו גם במקרה שת.מ.י.ר. תבחר לקבל חשבוניות מס   7.4 סעיף הוראות  .2.1.1
 ישירות מקבלני המשנה.

מובהר כי אין בהנפקת חשבוניות מס ישירות לת.מ.י.ר. כדי להסיר מאחריות האחראי  .2.1.1
לרבות חובות לאמור בנספח יב' להסכם זה,  לפינוי פסולת כמפורט בהסכם, בהתאם

וכמו כן אין הדיווח של האחראי לפינוי פסולת לתמיר כמפורט בהסכם זה ונספחיו, 
 לקוח בין ת.מ.י.ר. לקבלני המשנה כאמור.-בכך כדי ליצור יחסי ספק

עוד מובהר כי אין בהנפקת חשבוניות מס ישירות לת.מ.י.ר. כדי לגרוע מזכות של  .2.1.1
וי פסולת לקזז כל סכום שהוא זכאי לקזזו מקבלן המשנה, וככל שיבחר האחראי לפינ

האחראי לפינוי פסולת לקזז סכום כלשהו כאמור, כי אז ימציא קבלן המשנה חשבונית 
 .אחר הקיזוזמס לת.מ.י.ר. על יתרת הסכום, ל

.מ.י.ר. תקבל חשבוניות מס אשר יונפקו ישירות על ידי ת.מ.י.ר. לקבוע כי ת בחרה .2.1.1
פסולת  לפינוי האחראי את.מ.י.ר. תהמשנה של האחראי לפינוי פסולת, תשפה  קבלני

על כל תשלום שיחויב, אם יחויב, לשלם לכל צד שלישי שהוא, בשל כך שחשבוניות 
, .מ.י.רלתהמס שהונפקו ע"י קבלני המשנה בגין ביצוע העבודה עבורו הוצאו ישירות 

 .ובלבד שתמיר אישרה תשלומים אלו מראש

להוראות דין, מוסכם בזאת כי במכרז שיפורסם ע"י האחראי לפינוי פסולת,  בכפוף  .2.1.1
 שמר האפשרות לתשלום ישיר של ת.מ.י.ר לקבלן המשנה. ית

יום מיום קבלת החשבונית על ידי ת.מ.י.ר.,  45.מ.י.ר. תשלם את הסכום הנקוב בחשבונית בתוך ת .2.1

איחור לא להלן.  7.4 סעיף נית כאמור בוזאת בתנאי כי ת.מ.י.ר. לא ערערה על הסכום הנקוב בחשבו
 . 1961-בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א מוצדק בתשלום יישא ריבית והפרשי הצמדה

 על גובה החשבונית: ערעור .2.1

סקים ימי ע 30.מ.י.ר. תהיה הזכות לערער על הסכום הנקוב בחשבונית וזאת בתוך לת .2.1.1
 מיום קבלת החשבונית ובכתב. 

ות.מ.י.ר. לא ערערה על גובה החיוב במועד כאמור, תיחשב החשבונית כחשבונית  היה .2.1.1

אם יתגלו  ילעיל. עם זאת מוסכם כ 7 שאושרה על ידי ת.מ.י.ר. ויחולו הוראות סעיף 
עור כאמור )ואף לאחר שת.מ.י.ר. שילמה את לאחר מועד הער יתטעויות בחשבונ

הסכום הנקוב בחשבונית(, תוכל ת.מ.י.ר. לערער על הסכום הנקוב בחשבונית ולדרוש 
מהאחראי לפינוי פסולת לתקן את החשבונית ולהעניק לת.מ.י.ר. זיכוי בהתאם. 

 יחולו בשינויים המחויבים על ערעור זה.    7.4.5  - 7.4.3 הוראות סעיפים 

ות.מ.י.ר. תעלה טענות כנגד הקביעות שבחשבונית, כולן או חלקן, והאחראי לפינוי  היה .2.1.1
פסולת ימצא טענות אלה מוצדקות, יתקן האחראי לפינוי פסולת את החשבונית וישלח 

 לידי ת.מ.י.ר. את החשבונית המתוקנת

 הוראותוהאחראי לפינוי פסולת יסבור כי טענות ת.מ.י.ר. אינן מוצדקות יחולו  היה .2.1.1

 להלן.  23 סעיף  

כי בתקופה אשר במהלכה ינסו הצדדים להגיע להסכמה על הנושא שבמחלוקת  מוסכם .2.1.1
כל הפעולות להן התחייב על פי הסכם זה ולא  ימשיך האחראי לפינוי פסולת ויבצע את

כי ככל  –כל פעולות אלו. עוד מוסכם   יצועיעשה כל דבר אשר יש בו כדי להפריע לב
שהטענות של ת.מ.י.ר. מתייחסות רק לחלק מהחשבונית, תשלם ת.מ.י.ר. את הסכום 
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כאמור לא  והמחלוקתבהתאם לתנאי התשלום הקבועים והמוסכמים  לוקתשאינו במח
 כדי לעכב את העברת הסכום שאינו שנוי במחלוקת.  היהיה ב

  
 
 הוראות הסכם זה  לקיוםלפינוי פסולת בנוגע  האחראינוספות של  תחייבויותוה הצהרות .8

האחראי לפינוי פסולת בכל האמצעים הסבירים העומדים לרשותו, כדי  יפעלשהדבר יידרש,  ככל .2.1
 וראות הסכמים אלו יותאמו להוראות הסכם זה. כך שה הקיימים הרלוונטיים ההסכמיםלשנות את 

, מתחייב האחראי לפינוי פסולת כי ישנה את הסכמי הפינוי הקיימים ויוסיף הוראות בנוסף .2.1
האוסרות על קבלני המשנה אותם מעסיק האחראי לפינוי פסולת למכור ו/או לייצא את פסולת 

"(, ללא האסורות הפעולותסעיף זה: "האריזות לחו"ל ו/או לבצע בה השבה ו/או טיפול אחר )להלן ב
אישור מראש ובכתב של תמיר, וכן יחייב את קבלני המשנה לנהוג בפסולת האריזות כמפורט בסעיף 

לעיל,  6 להלן. למען הסר ספק יובהר כי תמיר לא תהיה חייבת בחובות מימון כמפורט בסעיף  10 
 ביחס לפסולת אריזות אשר בוצעו לגביה אחת או יותר מהפעולות האסורות.

מתחייב האחראי לפינוי פסולת לכלול הוראות בהסכם עם תחנות המעבר ו/או מתקני המיון  עוד .2.1

לעיל ולפיהן ייאסר על בעל תחנת המעבר ו/או מתקן  5.2.3.3 -ו 5.2.2.3 , 5.2.1.3 כאמור בסעיפים 
המיון ו/או מפעיל תחנת המעבר ו/או מתקן המיון למכור ו/או לייצא את פסולת האריזות לחו"ל 

"(, ללא אישור מראש האסורות הפעולותו/או כל טיפול אחר )להלן בסעיף זה: "ו/או לבצע בה השבה 
ובכתב של תמיר, וכן יחייב את בעל תחנת המעבר ו/או מתקן המיון ו/או את מפעיל תחנת המעבר 

ן. למען הסר ספק יובהר כי תמיר להל 10 ו/או מתקן המיון, לנהוג בפסולת האריזות כמפורט בסעיף 

לעיל, ביחס לפסולת אריזות אשר בוצעו לגביה  6 לא תהיה חייבת בחובות מימון כמפורט בסעיף 
 אחת או יותר מהפעולות האסורות. 

הנוגעות  פעולותנוגע למכרז חדש עם קבלני משנה בכל ה יערוךלפינוי פסולת  אחראימקרה בו ה בכל .2.1
לפינוי פסולת את התאמת  אחראיה יוודאלפינוי פסולת,  אחראיה של בתחום אריזות לפסולת

 שיהיו במסגרתם להוראות הסכם זה.  מיםהמכרזים וההסכ

, אחראי לפינוי פסולת מתחייב כי יכלול במכרזים ובהסכמים הוראה האוסרת על קבלני בנוסף .2.1
פסולת האריזות  לחו"ל ו/או לבצע בה השבה ו/או כל טיפול אחר המשנה למכור ו/או לייצא את 

"(, ללא אישור מראש ובכתב של תמיר, ויחייב את קבלני האסורות הפעולות)להלן בסעיף זה: "

תמיר לא תהיה להלן. למען הסר ספק יובהר כי  10 המשנה לנהוג בפסולת האריזות כמפורט בסעיף 

לעיל, ביחס לפסולת אריזות אשר בוצעו לגביה אחת או יותר  6 חייבת בחובות מימון כמפורט בסעיף 
 מהפעולות האסורות.

מכרז  יערוךלפינוי פסולת  אחראימקרה בו ה בכללעיל,  8.5 -8.3 מבלי לגרוע מהוראות סעיפים  .2.1
, כולו או ככל שהמכרז "(,קבלני משנה)להלן בסעיף זה: " תחנות מעברו/או קבלני משנה לבחירת 

מכרז ההוראות הקבועות בכי לפינוי פסולת  אחראיה יוודאנוגע לטיפול בפסולת אריזות,  חלקו, 
' להסכם זה. האחראי לפינוי פסולת לא יפרסם יבנספח הוראות ל מותיצורף לו, מתאיש םסכוהה

פסולת אריזות, אלא בתיאום ובאישור טיפול במכרז לבחירת קבלני המשנה, ככל שהמכרז נוגע ל
תמיר לתנאי המכרז, לרבות תנאי הסף, הגדרת הכשירויות הנדרשות להשתתפות במכרז, והתנאים 

 המסחריים. 

 . וטלמב .2.2

המוסמך באחראי לפינוי פסולת יקבע הנחיות מתאימות לפיהן בכל בניה חדשה של בניין  הגורם .2.2
כלשהוא בתחומי האחראי לפינוי פסולת, ייבנה מרכז מחזור לפסולת המתאים בגודלו לכמות כלי 

, הכל בכפוף לכל דין, להסכמים האצירה הכוללת אשר יהיו במרכז המחזור לפסולת על פי הסכם זה
 .ונהלים המחייבים אותו ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי
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.מ.י.ר. כל מידע מהותי אשר יש בו כדי להשפיע על תלפינוי פסולת מתחייב להעביר לידי  האחראי .2.2
 קיום הוראות הסכם זה. 

הוראות הסכם זה, ובין  יוםאת ק דאלוו כדיהדרושים,  אמצעיםבכל ה נקוטלפינוי פסולת י האחראי .2.12
 שהשימוש בכלי האצירה ייעשה בהתאם לייעוד שנקבע לאותו כלי אצירה.  היתר כדי לוודא

 

 .מ.י.ר. תוהתחייבויות  הצהרות .2
 

 ומתחייבת כי: ה.מ.י.ר. מצהירת .2.1

גוף מוכר כהגדרתו בחוק האריזות וכי ת.מ.י.ר. תעשה כל מאמץ סביר הנדרש  הינה .2.1.1
 שינוי כל על ולתפס לפינוי לאחראי מידית הודעה תמסור ר.י.מ.ת שלא לאבד הכרה זו.

  . כאמור במעמדה

הכספיות המתאימות לבצע את החובות המוטלות עליה על  היכולותלת.מ.י.ר. את  יש .2.1.1
זה ות.מ.י.ר. תפעל בהתאם לחובות המוטלות עליה על  הסכםפי  ועלפי חוק האריזות 

 פי הסכם זה.

 במהלך מטעמו מי או/ו פסולת לפינוי האחראי םע שיידרש ככל פעולה תשתף ר.י.מ.ת .2.1.1
  .ההסכם הוראות לקיום הראויה בשקידה ותפעל, ההסכם תקופת כל

 

 ירפסולת האריזות לתמ העברת .11

 קבלן את המחייבות הוראות, לו המצורף ובהסכם במכרז קבועלפינוי פסולת מתחייב ל האחראי .12.1
העביר את פסולת האריזות שנאספה מתחומו כמפורט בהסכם זה, לחזקתה של ת.מ.י.ר. ל המשנה

 חזקת צד ג' אחר ככל שתורה ת.מ.י.ר, וזאת ללא כל תמורה נוספת מעבר לקבוע בהסכם זה. או ל

 אריזות פסולת כי מסכימה ר.י.מ.ת, לעיל 8  סעיףריש סעיף זה ומהאמור בב מהאמור לגרוע מבלי
ומשמשת  קיימים הסכמיםכיום במסגרת אשר נאספת בתחומה  הפלסטיק אריזות ופסולת הקרטון
, וזאת עד , תמשיך ותשמש כאמצעי תשלוםזו פסולת את האוספים המשנה לקבלני תשלום כאמצעי

 פי על יפעלו קבלני המשנה כי ובתנאי לסיום תקופת ההתקשרות המקורית של ההסכמים כאמור,

 ונספח י״ב בנספח המפורטות לדרישות בהתאם פסולת לפינוי לאחראי וידווחו עילל 8  סעיף הוראות
 . זה להסכם 3-יז

הסר ספק מובהר כי בכל מקרה בו נאספה פסולת האריזות במסגרת הסדר הפרדה במקור לשני  למען .12.1
זרמים, תועבר פסולת האריזות הממוינת לחזקתה של ת.מ.י.ר לאחר שהושלמה פעולת המיון כאמור 

 לעיל וזאת ללא תמורה נוספת מעבר לקבוע בהסכם זה. 5.2.1.3 עיף בס

של העברת פסולת האריזות לחזקתו של צד ג', על פי הנחיית ת.מ.י.ר, על האחראי לפינוי  במקרה .12.1
האריזות  תל פסולפסולת לוודא קבלת אסמכתא מתאימה על משקל פסולת האריזות וסוגי החומר ש

 שהועברה לאותו צד ג'.

, והמצאת 10.1פסולת האריזות לחזקתה של ת.מ.י.ר או לחזקת צד ג' כאמור בסעיף  העברת .12.1
 לעיל. 6, מהווים תנאי לתשלומים המפורטים בסעיף 10.3אסמכתא על העברה לצד ג' כאמור בסעיף 

שותו על מנת למנוע גניבות ו/או לפינוי פסולת ינקוט בכל האמצעים הסבירים העומדים לר האחראי .12.1
כל נזק אחר אשר עלול להיגרם לפסולת האריזות בתחומו, הכול בהתאם לתכנית לשמירה ואבטחת 

 , בכפוף להסכמת הצדדים. זה להסכםכנספח טז' אשר תצורף פסולת האריזות 
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 דיווח חובת .11

נת הטופס המצורף לפינוי פסולת ימלא את טופס "מידע על אחראי לפינוי פסולת" במתכו האחראי .11.1
. האחראי לפינוי 2-להסכם זה. טופס זה, שהוא מלא כאמור, יצורף להסכם זה כנספח יז 1-כנספח יז

כאמור, הינו מלא ונכון וידוע לו כי היותו של המידע  2-פסולת מצהיר כי המידע המופיע בנספח יז
 מלא ונכון הינו תנאי להתקשרות תמיר עם האחראי לפינוי פסולת. 

יום מסיומו של כל רבעון, על כמויות פסולת  14 -לפינוי פסולת ידווח לת.מ.י.ר, לא יאוחר מ האחראי .11.1
האריזות שנאספה בתחומו באותו רבעון, איכותו, התמורה ששולמה עבור פעולות ההפרדה האיסוף, 

המצורף כנספח להסכם זה, כפי  הוראות נספח י"בהכול בהתאם ל יעד פינוי ומהות הטיפול בה,
  ם בין ת.מ.י.ר. לאחראי לפינוי פסולת.שיוסכ

  פיקוח .11

 .מ.י.ר. הזכות למנות מפקח מטעמה לביצוע הוראות ההסכם. לת .11.1

 ביצועלפינוי פסולת ימנה איש קשר מטעמו עימו יעמוד המפקח מטעם ת.מ.י.ר. בקשר ל האחראי .11.1
 . יידרשהוראות ההסכם ככל ש

מדים לרשותו כדי לוודא כי המפקח לפינוי פסולת ינקוט בכל האמצעים הסבירים העו האחראי .11.1
מטעם ת.מ.י.ר. יוכל בכל עת, וללא צורך בהודעה מוקדמת, לערוך בדיקות, לרבות בדיקות בתחנת 

 המעבר, כדי לוודא את ביצוע התקין של הוראות הסכם זה. 

 

 משותפת במודעות הציבור  השקעה .13

 לתכניתיוסכם ביניהם ובהתאם לפינוי פסולת ות.מ.י.ר. ישקיעו משאבים משותפים, כפי ש האחראי .11.1
מוסכמת ומפורטת אשר תצורף כנספח יח' להסכם זה וזאת על מנת להגביר את מודעות הציבור 

    ת הפרדה במקור כמתואר בהסכם זה.לפעילו

 

 םירגולטורי שינויים .14

מקרה בו יתוקן חוק האריזות ו/או כל חוק רלוונטי אחר ו/או נקבעו תקנות ו/או יתוקנו תנאי  בכל .11.1
הכרה בתמיר באופן אשר יש בהם כדי להשפיע על הוראות הסכם זה, כולן או חלקן, האחראי ה

לפינוי פסולת ות.מ.י.ר. מתחייבים לפעול ללא דיחוי לתקן הסכם זה, כדי שהוראות הסכם זה 
 יותאמו לשינויים הרגולטורים כאמור. 

 עזר חוקי לשנות או/ו עזר יחוק של חדשה חקיקה לנקוט בבואו כי מתחייב הפסולת לפינוי האחראי .11.1
 .והוראותיו זה הסכם של קיומו דבר את בחשבון  יביא, קיימים

 

 בנוגע לפינוי פסולת אזורית התקשרות .15

והאחראי לפינוי פסולת שהינו רשות מקומית,  יתאגד כאיגוד ערים בהתאם לחוק איגודי ערים  היה .11.1
מית אחרת ו/או עם מספר , או יתקשר במהלך תקופת הסכם זה עם רשות מקו1955-התשט"ו

רשויות מקומיות אחרות לשיתוף פעולה בכל הנוגע לפעולות אותן מחויב האחראי לפינוי פסולת 
, יידע האחראי לפינוי פסולת את ת.מ.י.ר. על ההתאגדות או צתןלבצע על פי הסכם זה, כולן או מק

ל יכולתו של ההתקשרות הצפויה ויוודא כי ההתאגדות או ההתקשרות האמורה לא תשפיע ע
 האחראי לפינוי פסולת לבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה. 
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 אריזות מבתי עסק  פסולתבנוגע ל הסכמות .11

פסולת ששהצטברה  בבית עסק,  יזותהסכם זה יחולו, בשינויים הנדרשים, על פסולת אר הוראות .11.1
א התקשר עם ת.מ.י.ר. שבעל בית העסק ל וככל, פסולת לפינוי האחראי ידי-על מפונה שלו האריזות 

 או עם גוף מוכר אחר בהסכם בנוגע לאיסוף ופינוי של אותה פסולת אריזות.

הסר ספק מובהר כי בכל הנוגע לפסולת אריזות שהצטברה בבית עסק אשר בעל בית העסק  למען .11.1
 26בחר להתקשר עם ת.מ.י.ר. או עם כל גוף מוכר אחר, בהסכם לגבי איסופה ופינויה, כאמור בסעיף 

 חוק האריזות, לא יחולו הוראות הסכם זה. ל

 

 לנזק אחריות .17

ו , לעובדיצד שכנגד אחראי על פי דין לכל נזקי גוף ו/או רכוש שייגרמו במישרין לכל אחד מהצדדים,  .12.1
 אותו צד,וכן לצד שלישי כלשהו, בגין מעשה או מחדל של  ואו עבור ו, מטעמואו לכל מי שפועל בשמ

של כל הפועלים בשמו לרבות קבלני משנה, או מטעמו בקשר עם ביצוע  עובדיו, ו/או של שלוחיו או
 הפעולות או הפעילות הקשורה בהסכם זה.

חויב הוא יבמלוא כל סכום שהצד שכנגד מתחייב לשפות את צד שהתקיים לגביו האמור לעיל,  .12.1
 עלנמסרה הודעה לצד שכנגד ובלבד שכמפורט לעיל, נזק  ללשלם בגין תביעה שתוגש נגדה בש

לתביעה ואפשרה לו ף הצד שכנגד לצירו ויכולת בכמיטהצד האחראי פעל התביעה בהקדם האפשרי ו
לנהל את ההגנה על פי שיקול דעתו ובכלל זאת להתפשר על פי שיקול דעתו, והכול לרבות הוצאות 

 סבירות ומקובלות ושכר טרחת עורך דין.

יהיה רשאי להסדיר את התביעה,  אף צד לאבקשר להסכם זה, שני הצדדים תביעה כנגד  הוגשה .12.1
 הצד שכנגד.להתפשר בה, או לשלמה ללא אישור מראש ובכתב של 

 

 ביטוח .18

האחראי לפינוי פסולת מצהיר בזאת כי הוא ו/או הקבלן המבצע את איסוף פסולת האריזות בתחומו  .12.1
 בפועל ערך ומחזיק את הביטוחים הבאים :

את ת.מ.י.ר בגין מעשה ו/או מחדל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי אשר יורחב לכסות  .12.1.1
 של אחראי לפינוי פסולת.

ביטוח אחריות מעבידים אשר יורחב לכסות את ת.מ.י.ר היה וייחשב למעביד של מי  .12.1.1
 מעובדי אחראי לפינוי פסולת.

 הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך ע"י תמיר. 

 בביטוחים הבאים : ת.מ.י.ר מצהירה בזאת כי היא ערכה ומחזיקה  .12.1

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי אשר יורחב לכסות את אחראי לפינוי פסולת בגין  .12.1.1
 ת.מ.י.ר.שה ו/או מחדל של מע

ביטוח אחריות מעבידים אשר יורחב לכסות את האחראי לפינוי פסולת היה וייחשב  .12.1.1
 למעביד של מי מעובדי ת.מ.י.ר.

 יטוח הנערך ע"י האחראי לפינוי פסולת.הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ב
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 כל הביטוחים הנ"ל יבוצעו בנוסח ובתנאי פוליסות "ביט" העדכניות ליום תחילת הביטוח . .12.1

העצמית בביטוחים כל אחד מהצדדים יבצע את הביטוחים על חשבונו וכן ישא בסכומי ההשתתפות  .12.1
 הנערכים על ידו.

 

 וסעדים הפרות .11

בהסכם זה, על הפרות הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים לגרוע מהוראות ספציפיות  מבלי .12.1
 . 1970-)תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א

 של הסכם זה על ידי האחראי לפינוי פסולת: הפרות .12.1

לאחראי לפינוי פסולת כי על ת.מ.י.ר. חלות חובות עמידה ביעדי מיחזור על פי  ידוע .12.1.1
היא צפויה לקנסות כקבוע חוק האריזות וכי אם ת.מ.י.ר. לא תעמוד ביעדים אלה 

האחראי לפינוי פסולת על פי הסכם זה, לרבות  יבויותהאריזות. לפיכך, התחי בחוק
ביצוע כל הפעולות המנויות בו על ידי האחראי לפינוי פסולת בקשר לפסולת האריזות, 
הינם  הכרחיים לעמידת ת.מ.י.ר. ביעדי המיחזור כאמור, ואי עמידה בביצוע כל 

 רמו נזקים כבדים לת.מ.י.ר.אלו יגפעולות 

, הסכם זה, תהיה הפרה יסודית לכך מוסכם כי הפרת אחד או יותר מסעיפי בהתאם .12.1.1
ככל שההפרה, כולה או חלקה, לא נגרמה בשל מעשה או מחדל של צד ג' ו/או כוח 

ימים מהיום בו  30את ההפרות כאמור בתוך תיקן לא  עליון, והאחראי לפינוי פסולת
 בדבר ההפרה כאמור. תמירתב על ידי הודעה בכ ונמסר ל

לגרוע מכל הסעדים העומדים לרשותה של ת.מ.י.ר. על פי כל דין, מוסכם כי  מבלי .12.1.1

ככל שההפרה, כולה או להסכם זה,  10 , 8 , 5 במקרה של הפרת אחד או יותר מסעיפים 
ונקבע בפסק דין חלוט  חלקה, לא נגרמה בשל מעשה או מחדל של צד ג' ו/או כוח עליון,

 ,להסכם זה 10, 8, 5כי האחראי לפינוי פסולת אכן הפר את אחד או יותר מסעיפים 
שייגרמו הישירים נזקים תשלם הרשות המקומית לת.מ.י.ר. פיצוי כספי בגין ה

לרבות קנסות  –" ישירים לת.מ.י.ר. כתוצאה מהפרה זו. לעניין סעיף זה "נזקים
שיוטלו על תמיר בגין אי עמידה ביעדי המיחזור בתחומו של האחראי לפינוי פסולת 

 להסכם זה. 10 , 8 , 5 שהפר את אחד או יותר מהוראות סעיפים 

 .מ.י.ר.:תשל הסכם זה על ידי  הפרות .12.1

בכל מקרה בו תמיר הפרה הסכם זה  , הפרה יסודית אתת.מ.י.ר. תיחשב כמי שהפרה .12.1.1
לא נגרמה בשל מעשה או  ככל שההפרה, כולה או חלקה, את אחת מהוראות הסכם זה,

ימים  30כאמור בתוך  הת.מ.י.ר. לא תיקנה את ההפרו מחדל של צד ג' ו/או כוח עליון,
 מהיום בו נמסרה לה הודעה בכתב על ידי האחראי לפינוי פסולת בדבר ההפרה כאמור.

על פי כל דין,  האחראי לפינוי פסולת,של  ולגרוע מכל הסעדים העומדים לרשות מבלי .12.1.1

לאחראי על פינוי להסכם זה, תשלם ת.מ.י.ר.  9 סעיף במקרה של הפרת  מוסכם כי
, ככל שההפרה, כולה כתוצאה מהפרה זו לופיצוי כספי בגין הנזקים שייגרמו  פסולת

 ונקבע בפסק דין או חלקה, לא נגרמה בשל מעשה או מחדל של צד ג' ו/או כוח עליון,

 .להסכם זה כאמור 9 סעיף  האכן הפרתמיר חלוט כי 

 ההסכם סיום .11

 ההסכםתקופת " - להלןההסכם ) על שנים החל ממועד החתימה 3של לתקופה הסכם זה הנו  .12.1
 "(. המקורי
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פת ההסכם המקורי תקואת המוחלט, להאריך  והא רשאי, לפי שיקול דעתי האחראי לפינוי פסולת .12.1
יום לפני תום תקופת  30לא יאוחר מאשר ת.מ.י.ר חודשים, ובלבד שהודיע ל 24לתקופה נוספת של 

 .לעשות כן וההסכם המקורי על כוונת

 על תקופת ההארכה יחולו הוראות ההסכם המקורי בשינויים המחויבים. .12.1

בקשה לכל אחד  הסים או שהוגשמקרה בו יינתן צו פירוק זמני כנגד תמיר או ימונה לה כונס נכ בכל .12.1
מאלה או שתמיר תחליט על פירוקה מרצון, יהיה כל אחד מהצדדים רשאי להביא הסכם זה לסיומו 

 יום ממועד קרות אחד מהמקרים כאמור.  15בהודעה מוקדמת של 

, כל אחד מהצדדים רשאי להביא הסכם זה לידי סיום על ידי הודעה בכתב לצד השני במקרה בנוסף .12.1
בו ניתנה למפר הודעה בכתב על קיומה של אותה  מהיום וםי 30יסודית שלא תוקנה בתוך  של הפרה

הפרה יסודית, וזאת מבלי לגרוע בסעדים אחרים העומדים לזכות הצד המבטל בהתאם לקבוע בחוק 
 ובהסכם זה. 

חודשים מראש  6 של מוקדמת בהודעה זה הסכם לסיים יוכל מהצדדים אחד כל כי בזאת מוסכם .12.1
 השני. לצד 

 סופית בין הצדדים.  בנותמקרה בו יגיע הסכם זה לסיומו, וללא חשיבות לסיבה, תיערך התחש בכל .12.2

 

 סודיות  שמירת .11

מתחייבים בכפוף לכל דין וכככל יכולתם לשמור בסוד ולא לפרסם ו/או למסור כל מידע הצדדים  .11.1
במהלך ביצועו ואחריו, )כהגדרתו להלן( אשר הגיע לחזקתם בקשר עם תוכנו של הסכם זה וביצועו, 

בין בכתב ובין בכל אמצעי אחר להעברת מידע ונתונים, ללא הסכמה מראש ובכתב של הצד האחר 
 לאופן הפרסום ותוכנו, אלא אם הגילוי מתחייב על פי הוראות כל דין.

ם של הצד האחר ו/או קבלניו, בין אם מידע זה, משמעו סודות מסחריי 21 המונח "מידע" בסעיף  .11.1
כאמור הגיע לידיו עקב, תוך כדי או אגב ביצוע הסכם זה ובין אם באופן אחר בקשר להסכם זה, 

 ולמעט מידע שהיה בגדר "נחלת הכלל" טרם חתימת הסכם זה או שהפך ל"נחלת הכלל" לאחר מכן.

 

 תוקף שמירת .11

תי חוקיים, לא יהווה הדבר עילה לביטול ההסכם אחד או יותר מהוראות הסכם זה נמצאו בל אם .11.1
 כולו.

כאמור יפעלו הצדדים להסכם זה ללא דיחוי לשינוי ההוראה או ההוראות הלא חוקיים  במקרה .11.1
 בהסכם.

 

 מחלוקות .13

מקרה של מחלוקת בכל הנוגע להסכם זה יעשו הצדדים ככל יכולתם להגיע להסכמות בדרך של  בכל .11.1
 מו"מ והסכמה הדדית.

________. אשר  -בירור המחלוקת, בהסכמת הצדדים, ל יועברוקת נשארה בעינה, והמחל היה .11.1
  הכרעתו תהיה סופית.

  שונות .14
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הקבועות בהסכם זה ביחס לקבלני משנה של האחראי לפינוי פסולת, יחולו בהתאמה על  ההוראות .11.1
בהסכם האחראי לפינוי פסולת, בכל מקום בו מבצע האחראי לפינוי פסולת את הפעולות הקבועות 

 זה בעצמו וללא קבלן משנה. 

כתובות הצדדים הם כאמור במבוא להסכם. צד אשר יעתיק את כתובתו למקום אחר, ימסור בתוך   .11.1
 זמן סביר, הודעה על כך לצד האחר.

הודעה שתימסר במסגרת הסכם זה תישלח בדואר רשום לצדדים בכתובותיהם דלעיל, ותחשב  כל .11.1
למשלוח, אלא אם כן  שנמסרהימי עסקים מעת  7ר חלוף במקרה כזה כאילו נמסרה למענה לאח

 ביד במשרד הנמען בכתובתו כאמור לעיל. נמסרה

 .מבוטל .11.1

מצהירים בזאת כי אין לראות בכל זכות הניתנת עפ"י הסכם זה לפקח אלא אמצעי להבטיח  הצדדים .11.1
סולת או ביצוע הוראות הסכם זה במלואן. כן מובהר כי כל המועסקים על ידי האחראי לפינוי פ

מטעמו, לרבות קבלני משנה שלו, לא יהיו זכאים מת.מ.י.ר. לכל תשלומים, פיצויים או הטבות 
עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר לביטול או סיום הסכם זה.  בהקשראחרות 

י האחראי כמו כן, עובדי ת.מ.י.ר וכל המועסקים על ידה, לרבות קבלני משנה שלה, לא ייחשבו לעובד
לפינוי פסולת, ולא יהיו זכאים מאת האחראי לפינוי פסולת, לכל תשלומים, פיצויים או הטבות 

 אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר לביטול או סיום הסכם זה.

או הסכמה של אחד הצדדים לסטייה מהוראות ההסכם במקרה מסוים או בסדרת מקרים,  שתיקה .11.1
 שווה למקרה אחר. ירהא יהוו תקדים ולא ילמדו מהם גזל

השתמש צד בזכויות הנתונות לו על פי ההסכם במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך  לא .11.2
 ויתור על אותן זכויות אלא אם נעשה הדבר במפורש בכתב. 

תם על ידי שני ויתור בקשר לזכות הנובעת מהסכם זה לא יהיה בר תוקף אלא אם נעשה בכתב ונח כל .11.2
הצדדים. כל שינוי בהסכם זה לא יהיה בר תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים, 

 ואושר על ידי המנהל. 

 וחובות האחראי לפינוי פסולת על פי הסכם זה אינן ניתנות להמחאה או להעברה או לשעבוד. זכויות .11.2

. או כמוסמך לעשות מצגים מטעמה.  לפינוי פסולת לא יציג עצמו כשליח של ת.מ.י.ר האחראי .11.12
 האחראי לפינוי פסולת יוודא קיומה של התחייבות זו אף לגבי כל מי מטעמו.

הסכם זה חלים דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם ועל פיהם בלבד. סמכות ייחודית בלעדית  על .11.11
העניינית והמצוי להסכם זה, תהיה לבית המשפט בישראל אשר לו הסמכות  קשורלדון בכל עניין ה

 אביב.-בתל

 בעל פה או בכתב קודם. סכםכל ה מחליףו מבטלהנוכחי  ההסכם .11.11

 באו על החתום: ולראיה

 ______________________  ______________________________________ 

 (צ"חל) מ"בע בישראל  יצרנים מחזור תאגיד. ר.י.מ.ת   ________________


